
Instructie Gebruiker

Degene die de bijeenkomst organiseert, stuurt van tevoren per e-mail een 
link naar de Zoom-bijeenkomst. Dubbelklik op die link en die doet 
vervolgens alles zelf. De link opent het op de computer geinstalleerde 
Zoom-programma (je moet misschien even op de knop "open zoom" 
klikken) en verbindt je met de bijeenkomst.

In het Zoom-scherm dat nu verschijnt, klik je op “Join” en daarmee kom je
in de bijeenkomst. Je ziet jezelf en alle andere deelnemers.

Belangrijk:

1. Om je microfoon en/of beeld aan of uit te zetten, moet je even links naar
de balk aan de onderkant van je scherm (bij I-phones en Tablets juist 
bovenaan). Dus als mensen je niet kunnen zien of horen, klik dan even op 
het microfoontje en/of  het camera-tje dat daar verschijnt (als er een rode 
streep doorheen staat, staan ze uit). Als de balk onderaan/bovenaan niet 
zichtbaar is, moet je even met je muis/vinger over de onderkant/bovenkant 
swipen; dan verschijnt hij vanzelf.

2. Bovenaan je scherm kun je ook kiezen tussen "full screen" of een 
kleiner scherm (full screen is het beste) en tussen "speaker view" of 
"gallery view". Bij speaker view is alleen degene die spreekt groot in 
beeld, de anderen kleiner, en bij gallery view is iedereen even groot in 
beeld terwijl degene die spreekt wit is onderstreept. Voor kleinere 
bijeenkomst is dat laatste het best. Bij computers en laptops zit de keuze 
tussen speaker view en gallery view rechtsboven, bij i-phones en tablets 
activeer je dat door je hele beeld naar rechts of links te swipen.

Aan het eind klik je op Leave Meeting om de verbinding te verbreken.. 

* Wil je op een ander moment zelf Zoom in, bijvoorbeeld voor een test 
oid: dubbelklik op het Zoom icoon op je beeldscherm of zoek in je 
programma's naar Zoom en dubbelklik op “Zoom start”.

*Alleen voor grote bijeenkomsten met een spreker of lezing: hoe een vraag
te stellen? De host heeft in principe alle microfoons van de toehoorders 
uitgezet. Als je een vraag wilt stellen of een opmerking wilt maken kun je 



je “hand opsteken”: onderaan het scherm klik je daartoe op de knop 
participants (links van de groene shareknop). Dan verschijnt er aan de 
rechterkant van je scherm een strook met de participants. Daar klik je 
benedenaan op de knop “raise hand”. De host ziet dan dat jij een vraag wilt
stellen en geeft je op het moment dat dat kan het woord (de host zet dan 
ook je microfoon open).


